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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Organitzen a Sant Pere Pescador Setze entitats participen en la
una festa intercultural amb
la Jornada de la Solidaritat
contes, circ, cercavila i música
de Sant Antoni de Calonge
Es farà demà al Centre Cívic
IRENE CASELLAS

• Sant Pere Pescador.— L'Associació Aljamaa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant
Pere Pescador i de la Fundació
Ser.gi (Servei Gironí de Pegagogia Social), ha organitzat per
demà dissabte una festa intercultural amb l'objectiu d'afavorir
l'intercanvi i el coneixement
mutu entre els diferents col·lectius que conviuen a la vila i a
la comarca.
Els actes es faran al Centre
Cívic i començaran a les cinc
de la tarda, amb una explicació
de contes africans a càrrec del
jove marroquí Lotfi. Tot seguit,
a les sis de la tarda, hi haurà
un espectacle de circ amb el grup
Els Marco i posteriorment una
cercavila al carrer a càrrec de
Narhinan. De les 5 a les 8 també
es podrà veure una exposició sobre el Marroc.
A la nit hi haurà un concert
de música amb Oscar Tarus i
Xavier Ballesteros (llatinoamericana i flamenc), Lixus (popular

L'organitza l'Oficina de Turisme

marroquina), i Bekai Jaibateh
(africana). L'entrada al concert
costarà 500 pessetes.
Una associació mixta

IRENE CASELLAS

• Sant Antoni de Calonge.— L'Oficina de Turisme de Sant Antoni
de Calonge ha organitzat per demà dissabte la l a Jornada de
la Soüdaritat, un espai on els visitant poden descobrir el món
del voluntariat i la cooperació al desenvolupament. Setze entitats
de les comarques gironines seran presents en la jornada, que també
inclou una mostra de vídeos soUdaris i una taula rodona.

Aljamma és una associació
que es va posar en marxa entre
1994 i 1995 i té la característica
de ser mixta, ja que aplega tant
Les entitats que seran presents
ciutadans autòctons com repre- en la la Jornada de la Solidaritat
sentants dels principals col·lec- de Sant Antoni de Calonge són
tius d'immigrants que viuen a Mans Unides, ACAS, Ajuda en
Sant Pere Pescador: magribins Acció, Fadesia, Volimtariat blai subsaharians. Les seves acti- nenc, Gramiss, Lliga contra el
vitats van dirigides a la promoció Càncer de Girona i Comarques,
i la integració dels immigrants Federació Catalana de Volimi l'intercanvi cultural.
tariat Social, Mifas, Món Soli«Mantenir una associació d'a- dari, EM-GI, Unitat Solidària
quest tipus suposa un esforç, de Palafrugell, Ciemen, Acaps
però és necessari no només en (Amics del Poble Sahraui),
benefici dels immigrants, sinó de COMG-Ajuda, i el Col·lectiu de
tota la comimitat», expliquen els Solidaritat amb la Rebelhó Zaorganitzadors, que reivindiquen patista.
la importància de la intercultuTotes eUes tindran una parada
ralitat. Aquest és el segon any a la mostra que es farà al Passeig
que se celebra la festa intercul- de Mar de Sant Antoni de les
tural, que en l'edició de l'any 5 de la tarda a les 11 de la nit.
passat va ser tot un èxit, amb Paral·lelament, de 5 a 8 de la
més de 500 participants.
tarda es podrà veure a l'Oficina

de Turisme una mostra de vídeos
solidaris. Tot seguit s'ha previst
ima taula rodona amb el títol
Passat, present ifutur de les ONG,
amb la participació de representants de les diferents entitats.
Aquesta jornada s'enmiarca
en els actes lúdics, esportius i
cultiu-al del programa Estiu Actiu 99, que organitza l'Oficina
de Turisme de Sant Antoni.
L'objectiu és que el màxim d'entitats possibles puguin donar a
conèixer la seva tasca de sohdaritat i cooperació al desenvolupament entre els visitants.
Per aquest motiu, s'ha facihtat
a les diverses ONG el material
necessari perquè puguin organitzar el seu propi estand informatiu.

• Girona.— COMG-Ajuda, la
nova secció del Col·legi Oficial
de Metges de Girona que s'ha
creat per col·laborar en projectes
d'ajuda humanitària, necessita
urgentment un local on poder
emmagatzemar el material que
ja ha començat a recollir. Gràcies
a les aportacions de particulars,
hospitals, clíniques privades i
centres d'atenció primària ja
s'han aconseguit aparells d'anestèsia, llits, incubadores, instruments de quiròfans i medicaments, entre altres. El problema,
però, és que l'entitat no disposa
de cap magatzem adequat per
poder dipositar aquests aparells
fins que es faci un inventari i
puguin ser enviats als països del
Sud. Els projectes que actualment t e n e n el s u p o r t d e
COMG-Ajuda són l'enviament
de material mèdic a la Clínica
Bejucal de Cuba i el manteniment d'xrn hospital a la ciutat
de Bata, a Guinea Equatorial.
(Més informació al telèfon 972.20.88.00,
fax: 972.20.88.08, e-mail: comgajuda@4
comg.es) / I.C.

Santa Coloma recull mig
milió per a Kosova
• Santa Coloma de Farners.—
Les diferents activitats que es
van fer a Santa Coloma de Farners entre el 18 i el 27 de juny
per recoUir fons per als refugiats
de Kosova han permès recaptar
més de mig milió de pessetes.
Entre les activitats hi havia un
espectacle musical, una mostra
de moda i una actuació de teatre
infantil amb la participació de
més d'un centenar de nens i nenes. Els diners es donaran a la
campanya Catalunya per Kosova./i.c.

Trobada dels voluntaris
gironins de la campanya
d'ajuda a Kosova
• Girona.— Els voluntaris gironins que els últims mesos han
col·laborat en la campanya de
recollida de material impulsada
pel Consell Municipal de Cooperació de Girona es van reunir
divendres al Centre Cultural
L'Estació. La trentena de voluntaris van rebre un plec de
documentació amb una carta
personal de l'alcalde, Joaquim
Nadal, que els agraeix la seva
col·laboració, i una memòria
amb els resultats de la campanya
local, que es va afegir a les que
es van fer en altres indrets dins
la Plataforma Catalunya per Kosova. Es dóna la circumstància
que algims d'aquests voluntaris
també han acollit aquest estiu
nenssahrauís./LC.

El Col·legi de Metges
necessita un local per al
material humanitari

Festa de benvinguda als
nens sahrauís a Blanes

Alguns dels voluntaris que van participar en la campanya d'ajuda a Kosova. Foto: LLUÍS ROMERO.

B Blanes.— Diumenge a les set
de la tarda es farà a la plaça
dels Dies Feiners de Blanes la
festa de benvinguda als nens i
nenes sahrauís que han estat acollits per famílies de la població
per passar l'estiu. Hi haurà danses, pallassos i xocolatada per
a tota la mainada. / I.C.

Les entitats que treballen en l'àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes ala Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques
gironines. CeDRe, c/Sta. Eugènia, 17,17005 Girona. Fax: 972.22.06.79. Correu electrònic: Iestacio@gm.es
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Música Popular Marroquina

ITABDA

LOTFI

5h. En
contarà contes.
| 0 « D e 5h a 8h. Exposició sobre el Marroc.
|6h. Espectacle de circ amb...

BEKAI JAIBATEH
Música Africana de Cora

ELS M A R C O
|8h. Cercavila al carrer
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SETMANA INTERCULTURAL DE GIRONA

NARHINAN

|NII
IcONCERT DE MÚSICA AMB:
lòSCAR TANUS I XAVIER BALLESTEROS
IMúsica llatinoamericana i flamenc

LIXUS

LLOC: Centre Cívic de Sant
Pere Pescador
Preu del Concert de Nit: 500
ptes.
Organitza: AL-JAMAA
Col·labora: Ajuntament de Sant Pere
Pescador
Servei Gironí de Pedagogia Social
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Activitats informatives
i de sensibilització

1 0
J_
Facultot de Lletres de la Universitat de Girona
[Cursos reconeguts amb ciédrts de lliure elecció pels estudiants de la UdG)
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"Migracions i cooperadó per al desenvolupament"
Auditori Narcís de Carreras de "la Caixa"

:
\

Centre Cultural L'Estació, Llibreria 22...
En el marc de lo Setmona Intercultural es realitzaran diversos actes culturals i
lúdics (presentació de llibres a la Llibreria Vínt-i-dos. C. Hortes 22; cicle de cinema;
exposicions al Centre Cultural l'Estoció; música, elc).
S'entregorà un programa detallat d'aquesls actes en el moment de la matriculació.

FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ
DE PEDAGOGIA SOCIAL
Amb lo {BJ-iaboraciói el suportde
Associació GRAMC - Fundació Serveis de Cultura Populor Ajuntament de Girona - Consell Municipal de Cooperadó - Díputoció de Girona Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya - Fundació ESlCO Universitat de Girona - Fundació "la Coixo" - Llibreria 22
Per tenir dret a reserva de plaja cal formalitzar la inscripció abans del 22 de juliol:
FUNDACIÓ SER.GI PLAÇA LLUÍS COMPANÏS, 12 17003 GIRONA TEL. 9 72 2130 50 o/e:ser.gi@eps.udg,es

